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Scriptie juriste W.Drost : IGZ aansprakelijk voor falend toezicht

29 juli 2013 door: Skipr Redactie bron: www.skipr.nl 
Letselschade-expert neemt IGZ op de korrel
Letselschade-expert Yme Drost overweegt om de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 
civielrechtelijk aansprakelijk te stellen voor schade van ex-patiënten van voormalig neuroloog 
Jansen Steur. 
Eerder al diende Drost namens ex-patiënten bij het tuchtcollege een klacht in tegen drie 
voormalige inspecteurs. Nu kan ook de IGZ als organisatie mogelijk juridische stappen 
tegemoet zien. Volgens Drost heeft de inspectie ondanks diverse meldingen en 
waarschuwingen in de zaak rond Jansen Steur verzuimd om in te grijpen. Daarmee heeft de 
inspectie zich niet alleen schuldig gemaakt aan falend toezicht, ook heeft de inspectie 
zodoende bijgedragen aan de schade die patiënten hebben opgelopen.
Falen
Drost volgt hiermee de redenatie van dochter Willemijn, die eind juni afstudeerde als juriste 
aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. In haar 
masterscriptie “De IGZ en haar civielrechtelijke aansprakelijkheid voor falend toezicht” 
zet Drost uitvoerig uiteen dat civielrechtelijke aansprakelijkheid van de IGZ voor falend 
toezicht onder omstandigheden gerechtvaardigd is.
Geen vrijbrief
Juriste Drost erkent dat de inspectie geen absolute civielrechtelijke handhavingsplicht heeft, 
maar volgens haar is die beleidsvrijheid geen vrijbrief voor de IGZ om niet-handhavend op te 
treden. “Indien de IGZ faalt in het bewaken van de kwaliteit van de gezondheidszorg en het 
waarborgen van de patiëntveiligheid, kan haar een zelfstandig verwijt worden gemaakt”, stelt 
Drost. “Alhoewel het handelen van de primaire dader in veel gevallen het meest heeft 
bijgedragen aan de door de derde geleden schade, betekent dit niet dat de IGZ slechts 
aangesproken kan worden voor haar veroorzakingsaandeel. De IGZ dient derhalve naast de 
primaire dader hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor de door de derde geleden schade.”
Hard oordeel
Yme Drost ziet in de zaak rond ex-neuroloog Jansen Steur een ideale casus om de hoofdelijke 
aansprakelijkheid van de IGZ juridisch te toetsen. Hij wijst in dit verband ook op de 
conclusies van de Commissie Hoekstra, die in 2010 hard oordeelde over de rol van IGZ 
in de kwestie Jansen Steur.
Strafzaak
De tuchtzaak tegen de drie oud-inspecteurs dient eind november 2013. Begin en medio 
november worden de tuchtzaken behandeld tegen Jansen Steur en de voormalige leden van de 
raad van bestuur van het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede, waar Jansen Steur 
als neuroloog aan verbonden was. Daarnaast loopt er een strafzaak tegen Jansen Steur die 
waarschijnlijk ook in november inhoudelijk wordt voortgezet.

( sin-nl.org)  artikel overgenomen van skipr.nl.

Nu volgt een review door IFUD of Human Rights op de masterscriptie van W.Drost 2013.
(deze scriptie is tevens vervat in een boekvorm).

Op bladzijde 17 van het boek: Artikel  2 EVRM (de verplichting leven en gezondheid te 
beschermen door de overheid).Financiële belangen zouden nimmer aanleiding mogen kunnen 

http://www.skipr.nl/actueel/id15367-letselschade-expert-neemt-igz-op-de-korrel.html


zijn noodzakelijke maatregelen uit te stellen.Op bladzijde 21: “algemeen toezichtsfalen” en 
“concreet toezichtsfalen”.[de Master scriptie van W.Drost is een prima leidraad en naslag 
voor klacht- en claimrecht in een omgeving waar sprake is van eerlijke,onafhankelijke en 
onpartijdige rechtspraak] Wanneer sprake blijkt van klassenjustitie is het zinvol naast de 
scriptie het rapport “Arbeidsongeschiktheid Ziekte en Letsel”  vierentwintigste druk,door 
H.M. Walker,2012  ISBN: 90-9010511-5 te raadplegen.Wanneer sprake blijkt van “old boys 
network”, dus wanneer echt sprake blijkt van een algemeen systeem van “elkaar de hand 
boven het hoofd houden” is het wellicht zinvol de samenvatting door IFUD of Human Rights 
“Farma Imperialisme” aan de onderzoeken toe te voegen.(de linken om te downloaden volgen 
hierna).

http://www.archive.org/details/ArbeidsongeschiktheidZiekteEnLetsel_791
http://www.archive.org/details/FarmaImperialisme_797

Review gedaan door: J.P. van den Wittenboer voorzitter IFUD of Human Rights  op 25 
september 2013.
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